
Amado Pai, presenteie com a tua salvação, 
cada uma das presidiárias que participam das 
reuniões do Mulheres de Esperança RTM, na 
prisão Buen Pastor no Paraguai.
Pai, oramos por sua proteção e cura sobre a 
Etiópia e seus muitos grupos étnicos. Que eles 
vivam juntos em paz e unidade e não sejam 
prejudicados por influências externas que pro-
curam dividir esta nação e os povos.
Oramos, Senhor, pelo trabalho espiritual que 
está acontecendo nas prisões finlandesas. For-
taleça e equipe os funcionários que trabalham 
com as presidiárias, e que seu amor chegue ao 
coração de quem está cumprindo pena.
Deus, console os crentes indonésios cujas fa-
mílias os perseguem devido a sua fé. Alguns 
estão separados de seus próprios filhos, con-
tudo, nada pode separá-los do seu amor.
Senhor, te louvamos pela nova vida em Cristo 
que os encarcerados brasileiros experimen-
tam. Pedimos pela salvação de seus familiares.
Senhor, oramos pelas mulheres e meninas li-
berianas que estão presas por crimes que não 
cometeram. Por favor, liberte-as. 
Deus de misericórdia, oramos pela reabilitação 
das mulheres presas na Índia. Só tu podes tra-
zer cura e restauração para elas que enfren-
tam o estigma por estarem encarceradas. 
Pai Celestial, abençoe o Rock of Ages, ministé-
rio de prisão na Romênia. À medida que tua 
palavra é compartilhada, que muitas encarce-
radas se voltem para ti e sejam libertas. 
Querido Deus, encoraje e dê poder aos teus 
servos que levam o evangelho de Cristo aos 
encarcerados no Japão. Que os presos tenham 
fé em ti e encontrem a liberdade em Cristo. 
Pai, te agradecemos pela equipe dos cursos bí-
blicos para presidiários na RTM Brasil! Dê sabe-
doria e discernimento a todos que fazem parte 
desse ministério. 
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Palavra da

Queridos amigos,

Há alguns anos, visitamos o presídio feminino na Romênia, 
onde nossa equipe tem trabalhado por muitos anos.  As 
internas estavam entusiasmadas para conhecer as visitantes 
da América, Alemanha e Finlândia. Nosso encontro durou 
algumas horas. Compartilhamos testemunhos pessoais 
sobre a graça, misericórdia e esperança de Deus. Estava 
sentada ao lado de uma jovem de 19 anos e pude ver seus 
olhos se encherem de lágrimas com as histórias.

Quando me pedem para contar minha história, ainda me 
preocupo se os meus ouvintes vão perceber os milagres e 
a verdade de Deus, e não apenas os detalhes devastadores 
do pecado, abuso, orgulho e medo da morte. Certas partes 
da minha história podem incomodar. São elas, no entanto, 
que têm o maior impacto em muitas mulheres trilhando 
o mesmo caminho e se sentindo sozinhas.

Nunca sabemos quando ou como Deus usará nossas 
histórias de esperança e cura em Jesus. Qual é a sua? 

Nele nossos corações se alegram,

Dra. Peggy Banks
Diretora Global do Mulheres de Esperança RTM

Diretora Global

“Orem também por mim, para que, quando eu falar, seja-
me dada a mensagem a fim de que, destemidamente, torne 

conhecido o mistério do evangelho, pelo qual sou embaixador 
preso em correntes. Orem para que, permanecendo nele, eu fale 

com coragem, como me cumpre fazer.”  Efésios 6.19-20
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Pai, traga paz aos corações aflitos dos presos 
brasileiros. Faça sua luz brilhar em meio às tre-
vas. Que os cursos bíblicos da RTM tragam con-
solo e esperança. 
Pai, que as encarceradas nas Filipinas experi-
mentem o seu grande amor através dos cultos 
nas prisões e te aceitem como “Salvador e Se-
nhor”. Oramos por segurança e proteção contra 
doenças, pois as prisões estão muito lotadas. 
Pai, oramos pelos Adivasis, uma minoria indíge-
na na Índia. Eles são frequentemente oprimi-
dos e acusados falsamente, especialmente se 
forem cristãos. 
Deus, abra um caminho para que mais cape-
lães cristãos estejam disponíveis para ministrar 
aos encarcerados na França. Que os presos se-
jam libertados do pecado por sua Palavra. 
Senhor, é difícil ser cristão no norte do Cáuca-
so. Muitos crentes são abandonados e renega-
dos por suas famílias. Traga pessoas à sua vida 
que se tornem sua nova família. 
Pai, oramos para que os encarcerados em Bo-
naire saibam que o Senhor os ama profunda-
mente, e assim, rendam-se a tamanho amor, 
aceitando a Cristo. 
Senhor Todo-Poderoso, fortaleça os jovens 
na Romênia para que permaneçam firmes e 
compartilhem sua fé, mesmo que seus ami-
gos os rejeitem. 
Senhor, te louvamos porque os presos cristãos 
na Coréia do Sul estão compartilhando Cristo 
nas prisões. Embora estejam presos e separa-
dos de familiares e amigos, que tenham uma 
experiência contigo, Deus, sabendo que tu es-
tás sempre com eles. 
Pai, que a pequena população cristã no Japão 
não se sinta alienada e solitária, mas testemu-
nhe sobre Cristo com ousadia, sem desanimar. 
Pai Celestial, oramos pelo ministério na Prisão 
de Estremera na Espanha. Que tanto os ho-
mens, quanto as mulheres conheçam a Jesus 
Cristo como seu salvador. 

Pai, visite os pregadores presos em Hong Kong. 
Dê-lhes força e coragem para resistir. Ajude-os 
a confiar em ti e a perseverar na fé. 
Senhor, fortaleça os alunos cristãos na Suécia 
que são ridicularizados por sua fé na escola. 
Que os professores tratem seus alunos com 
justiça, para que a escola seja sempre lugar se-
guro para o aprendizado. 
Pai, em algumas áreas da Indonésia, os cristãos 
são perseguidos e não têm permissão para se 
reunir como igreja. Que o seu poder capacite 
esses cristãos a permanecerem firmes. 
Pai, ajude os cristãos na Dinamarca a se apegar 
à tua palavra, mesmo quando suas crenças di-
ferem da opinião pública predominante e são 
consideradas radicais.  
Deus, obrigada pelos cristãos no Uruguai que 
vão às prisões para ensinar a Bíblia e cantar 
para os presos. Abra a mente dos internos para 
que entendam tua Palavra e confiem em ti. 
Senhor, proteja os cristãos no Nepal que são 
perseguidos por suas famílias devido a sua fé 
em Cristo. 
Senhor, oramos pelos refugiados na Alema-
nha - muitos vivem em circunstâncias difíceis. 
Que sejam aceitos na sociedade alemã como 
iguais; e recebam proteção e apoio das comu-
nidades cristãs. 
Deus, muitas pessoas passam fome e necessi-
dades no Vietnã. Oramos pelo mover do cora-
ção de seu povo para ajudá-los. 
Portugal tem uma das percentagens mais ele-
vadas de mulheres encarceradas na Europa. 
Senhor, que essas mulheres possam conhecer 
Jesus por meio dos ministérios na prisão e ter 
acesso aos programas Mulheres de Esperança. 
Senhor, proteja as mulheres e meninas na Libé-
ria. Quando uma mulher fica viúva, ela é força-
da a se casar com o irmão de seu marido. Caso 
contrário, ela é mandada embora sem nada. 

Queridos,
Esse mês nosso tema é abrangente. Vamos orar 
pelas encarceradas e pelas que são perseguidas 
por sua fé. À medida que lia os pedidos, minha 
mente ‘passeava’ pelas inúmeras vezes em que 
ouvi histórias de perseguição e tantas outras em 
que visitei e ministrei em presídios. 

Se você já esteve em algum presídio, você prova-
velmente sentiu de perto o que é desesperança. 
Há muito sofrimento, angústia, medo e incerteza 
nesse lugar. No entanto, é lindo ver como a pa-
lavra de Deus muda tudo. Lembro de uma mis-
sionária que passou alguns meses num presídio, 
em outro país, por causa da sua fé. Ela contou 
que no primeiro mês quase enlouqueceu. Até que 
numa manhã, em seu momento com o Senhor, ela 
decidiu que usaria bem seu tempo ali. Começou 
a contar seu testemunho, as histórias bíblicas 
e sobre a salvação em Cristo. Muitas mulheres 
se converteram e aquela cela nunca mais foi a 
mesma. Ela foi liberta e voltou ao Brasil, mas as 
mulheres agora conheciam o Senhor e caminha-
vam na luz e contavam suas próprias histórias de 
transformação. 

A RTM Brasil tem recebido muitos testemunhos 
de vidas transformadas por causa do ministério 
incrível de cursos bíblicos por correspondência 
para presidiários. Suas orações fazem a diferença 
e ajudam a espalhar esperança em todo mundo. 

No amor do Senhor,
Susie Pek

Coordenadora Brasil, América Latina e Caribe

Coordenadora
Palavra da

Por favor, ore pelos seguintes pedidos:
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